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Forord til
den danske udgave

”DET ER NEMT NOK at skrive. Det eneste, man skal gøre, er at sætte sig
ved skrivemaskinen og åbne en åre.” 

Sådan lyder et af de mange skriveråd, som Roy Peter Clark citerer
kolleger for. Men han nøjes ikke med at citere andre. Med Skrivered-
skaber åbner han generøst sit eget redskabsskur for alle, der gerne vil
lære at skrive. 

De enkelte kapitler har en fortid som essays på nettet, hvor de i flere
år rejste verden rundt og inspirerede skribenter og skriveundervisere 
– også i Danmark.  I 2006 samlede og redigerede Clark sine skrive-
redskaber i en bogudgave, og samtidig forsvandt de fra internettet til
stor ærgrelse for mange. Til gengæld er de nu her i en dansk udgave.

Skriveredskaber er ikke en oversættelse i traditionel forstand, nærmere
en bearbejdelse af den amerikanske udgave. Tre kapitler er udeladt,
fordi de ikke er relevante på dansk, andre er ændret og tilpasset danske
læsere og skribenter. Bogens eksempler har jeg stort set beholdt. Nogle
af dem har jeg selv oversat, i andre tilfælde har jeg citeret eksisterende
danske oversættelser, alt afhængigt af hvordan de fungerede i forhold
til Roy Peter Clarks pointer. De citerede oversættelser er samlet i en lit-
teraturliste bag i bogen. Endelig har jeg selv tilføjet nogle få eksemp-
ler, så pointen blev klar for danske læsere.

Undervejs i arbejdet har jeg trukket hæmningsløst på familie, ven-
ner og kolleger. Derfor en stor tak til alle. En særlig tak til Annemette
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Frosh, der med sin dansk-engelske baggrund har ydet kompetent kri-
tik undervejs, til min kollega på Journalisthøjskolen, lektor Jacob Bjerg
Møller, der har øst af sin amerikanske specialviden, til forfatteren Kurt
Juul for hans krakilske øjne på Dylan Thomas og til min søn, Rune
Luk Sørensen, for sprælske forslag til oversættelsen af Tom Wolfe.

Gitte Luk
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